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Charakteristika objektu 

Funkce a tvar budovy 

Jedná se o objekt o třech nadzemních podlažích rozdělených do dvou samostatných celků stojících 

na společném podzemním podlaží. První celek je využíván jako stomatologická klinika. Druhý celek 

je navržen jako bytová část. Ve společném podzemním podlaží jsou hromadné garáže, sklepní 

prostory a technické místnosti. Ve stomatologické klinice jsou navrženy zubní ordinace, laboratoře, 

kancelářské prostory, šatny a hygienická zařízení pro zaměstnance. V bytové části je navrženo 5 

bytových jednotek. 

Konstrukční systém je navržen jako stěnový z monolitického železobetonu. Základy tvoří pasy 

z prostého betonu. 

Konstrukční systém 

Konstrukční systém je navržen jako železobetonový monolitický stěnový systém doplněný o železobetonové 

průvlaky. V podzemním podlaží jsou navrženy suterénní stěny tloušťky 250 mm a vnitřní nosné stěny 

tloušťky 200 mm. V nadzemních podlažích jsou navrženy nosné stěny z železobetonu tloušťky 200 mm. 

Některé stěny jsou navrženy a posuzovány jako stěnové nosníky. 

Vodorovná konstrukce je navržena jako jednosměrně pnutá železobetonová monolitická stropní deska 

tloušťky 220 mm. Vzhledem k podobnému rozpětí je v celém objektu navržena stejná tloušťka stropní desky. 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné prefabrikované s prefabrikovanými podestami a mezipodestami 

tloušťky 200 mm. 

Spodní stavba 

Obvodové suterénní stěny budou železobetonové tl. 250 mm. Budou provedeny z betonu C30/37 

a z výztuže B500B. Vnitřní nosná stěna bude stejná jako vnější. Obvodové suterénní stěny budou 

zatepleny extrudovaným polystyrenem a hydroizolované asfaltovým pásem.  
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Vrchní stavba 

Obvodové stěny vrchní stavby budou tloušťky 200 mm ze železobetonu. Vnitřní keramické stěny 

vrchní stavby budou tloušťky 250 mm z keramických cihel POROTHERM 25AkuZ a tloušťky 140 mm 

z keramických cihel POROTHERM 14 AKU. Stropní konstrukce bude tvořena monolitickou 

železobetonovou deskou, jednosměrně pnutou tloušťky 220 mm, provedenou z betonu C30/37-

XC1 a vyztuženou betonářskou výztuží. Vertikální komunikaci v objektu bude zajišťovat 

Prefabrikované schodiště uložené do schodišťových stěn a výtah umístěný v šachtě tvořené 

nosnými ŽB stěnami. 

 

Tepelné mosty v konstrukci stropu (např. balkony) budou přerušeny pomocí isonosníků. V místě 

uložení schodišťových desek bude použit systém Schock pro zajištění jejich dostatečného 

odhlučnění od zbytku konstrukce. 

Použité materiály 

Betonové konstrukce: 

Základové konstrukce    C 25/30 XC2 (CZ) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 

Obvodové suterénní konstrukce  C 25/30 XC2 (CZ) - Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 

Stropní konstrukce    C30/37-XC1-Cl 0,2 – Dmax16 – S3 

Průvlaky     C30/37-XC1-Cl 0,2 – Dmax16 – S3  

Vnitřní vertikální konstrukce   C30/37-XC2-Cl 0,2 – Dmax16 – S3  

 

Výztuž: 

Ve všech konstrukcích   B 500 B 

 

Zděné konstrukce: 

Vnitřní nenosné stěny    POROTHERM 25 AKU Z 

Příčky       POROTHERM  14 

 

Přerušení akustických mostů: 
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Prefabrikované prvky standardu Schock Tronzole  

Přerušení tepelných mostů: isonosník Schock Isokorb 

 

Ochrana nosných konstrukcí proti nepříznivým vlivům 

Ochrana proti požáru 

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna navržením dostatečné krycí vrstvy 

betonu.  U zděných konstrukcí je to zajištěno navrženým dostatečným rozměrem konstrukce. 

Ochrana proti korozi 

Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečným krytím výztuže 

betonovou krycí vrstvou (min. 25 mm). Technologie a provádění stavby 

Technologie betonáže 

Ukládání betonu na staveništi bude probíhat pomocí bádií a věžového jeřábu. Doprava na 

staveniště z betonárny bude zajišťována pomocí třínápravových auto domíchávačů o objemu 4 m3.  

Hutnění betonu bude probíhat pomocí ponorných vibrátorů. 

Požadavky na kvalitu prováděných prací jsou dány ČSN 73 24 00 

Bednění 

Bednění bude navrženo od firmy Doka, která provede návrh, montáž i demontáž. 

Armování 

Rozmístění, rozměr a druh použité výztuže musí odpovídat podkladům v projektové dokumentaci. 

Pro veškerou výztuž musí být zajištěno krytí betonem v minimální tloušťce 25 mm. K tomuto účelu 

budou použity certifikované distanční podložky 

Výztuž v navzájem kolmých směrech musí být pevně spojena vázacím drátem. 

 


